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EMENTA: Administrativo. Contratação de empresa especializada 

em serviços de obras e engenharia, para reformar e revitalizar 

as praças do município de Bonito. Carta Convite. Lei Nº 

8.666/93. Prosseguimento do Feito. 
 

 

1. DO RELATÓRIO 
 

Autos encaminhados a esta assessoria jurídica, para análise e manifestaçãoacerca da 

Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Engenharia para Construção do 

Laboratório Municipal do Município de Bonito-PA, pela modalidade licitatória Convite. 

 

O procedimento se iniciou por meio dos ofícios encaminhados pela Secretaria 

Municiapal de Saúde, acompanhado dos projetos básicos do setor de engenharia, 

cronograma de execução, planilha orçamentária. 

 

Após, foi então autuado, bem como verificada a disponibilidade 

orçamentária. É o breve relatório, passemos a matéria de direito. 

2. DA FINALIDADE E ABRANGÊNCIA DO PARECER JURÍDICO 
 

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade 

assessorada no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem praticados 

ou já efetivados. 

 

Nossa função é justamente apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e 

recomendar providências, para salvaguardar a autoridade assessorada, a quem compete 

avaliar a real dimensão do risco e a necessidade de se adotar ou não a precaução 

recomendada. 

PARECER JURÍDICO 

REFERÊNCIA: Processo Licitatório nº 003/2021-PMB 

ASSUNTO: Carta Convite 

OBJETO  
Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Engenharia para 
Construção do Laboratório Municipal do Município de Bonito-PA  

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO 
CNPJ: 05.149.083/0001-07 

ASSESSORIA JURIDICA 

Av. Charles Assad, nº 399 – Centro – Bonito – Estado do Pará – CEP: 68.645-000 

 

 

 

Importante salientar, que o exame dos autos processuais restringe-se aos seus aspectos 

jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica. Em relação a estes, partiremos da 

premissa de que a autoridade competente municiou-se dos conhecimentos específicos 

imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da Administração, observando os requisitos 

legalmente impostos [1]. 

 

Finalmente, é nosso dever ressaltar que determinadas observações são feitas sem caráter 

vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro 

da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais 

ponderações. 

 

Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua 

correção, se for o caso. Dessa forma, o prosseguimento do feito sem a observância destes 

apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração. 2 
3. DA FUNDAMENTAÇÃO 

 
Inicialmente, cabe ressaltar que a contratação de obras, serviços, compras e alienações a ser 

feita por órgãos públicos deverá ser precedida, em regra, por licitação, conforme estabelece o artigo 

37, inciso XXI da Constituição Federal, bem como o artigo 2º da Lei n.º 8.666/93. 

 

Sucintamente, o mestre Hely Lopes Meirelles versa sobre a licitação: "Licitação é o 

procedimento administrativo mediante o qual a Administração seleciona a proposta mais vantajosa 

para o contrato de seu interesse”. 

 

A licitação nos contratos é a regra, porém a Lei nº. 8.666/93 permite como ressalva à 

obrigação de licitar, a contratação direta através de processos de dispensa e inexigibilidade de 

licitação, desde que preenchidos os requisitos previstos na lei. 

 

No caso em espeque a modalidade realizada pela comissão permanente de licitação é o 

procedimento convite, anteriormente conhecida como carta convite. 

 

 

1 Conforme Enunciado n° 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas da CGU/AGU, “o Órgão 
Consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como os 
técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade.” 
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A lei 8.666/93, prevê em seu artigo 23 quais são as modalidades de licitação, in verbis: 

 
Art. 22. São modalidades de licitação: 
I - concorrência; 

II - tomada de preços; 
III - convite; 
IV - concurso; 
V - leilão. 

 

Ainda na lei 8.666/93: Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo 

pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 

(três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento 

convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que 

manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das 

propostas2. 

Para complementar, foi realizada a edição do Decreto nº 9.412/2018, atualizando e 3 
delimitando taxativamente os valores das modalidades licitatórias, senão vejamos: 

 
Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos: 

I - para obras e serviços de engenharia: 

a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais); 

b) na modalidade tomada de preços - até R$ 3.300.000,00 (três milhões e 

trezentos mil reais); e 

c) na modalidade concorrência - acima de R$ 3.300.000,00 (três milhões e 

trezentos mil reais); e 

Os valores alterados na Lei nº 8.666/1993 pelo Decreto nº 9.412/2018, visa, aprimorar a 

gestão pÚblica, tornando procedimentos de compras menos onerosos, considerando- se o custo 

indireto de uma licitação em relação aos valores dos bens e contratações que são objeto dessas 

modalidades de licitação. 

 

Analisando-se o instrumento convocatório sub examine, podemos inferir que o objeto da 

licitação, constante o edital referido está em conformidade com a legislação aplicável à espécie. 

 
2 Art. 22 § 3º - Lei nº: 8.666/93. 
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Também se percebe que há o indicativo expresso da regência do certame, nos termos da 

Lei de Licitações, com o designativo do local para o recebimento dos envelopes documentação e 

proposta, bem como outros requisitos, a saber: 

 

- A definição precisa do objeto, apresentada de forma clara, explicativa e genérica, inexistindo 

particularidade exagerada que possa afetar a ampliação da disputa no presente certame; 

- Local onde poderá ser obtido o edital; 

 
– Informações sobre a execução do contrato e a forma para a efetiva execução do objeto da licitação; 

 
– Informações sobre os casos de inadimplemento, para o fim da aplicação de futuras penalidades; 

 

– Condições e critérios para julgamento, bem assim os locais, horários e meios de comunicação a 

distância em que serão fornecidos os elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação 

em tela; 4 
– Prazo e condições para pagamento; 

 
- Demais especificações e peculiaridades da licitação. 

 
Impende-se destacar que a Constituição da RepÚblica de 1988, em seu art. 37, XXI, tornou  

o processo licitatório conditio sine qua non para contratos - que tenham como parte o Poder 

PÚblico - relativos a obras, serviços, compras e alienações, ressalvados os casos especificados na 

legislação. 

 

Veja-se que, as licitações realizadas na modalidade convite, presume-se a habilitação do 

licitante, podendo participar mesmo aqueles que, não sendo convidados, estiverem cadastrados na 

correspondente especialidade e manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e 

quatro) horas da apresentação das propostas. 

 

O Convite, para que a contratação seja possível, são necessárias pelo menos três propostas 

válidas, isto é, que atendam a todas as exigências do ato convocatório. Não é suficiente a obtenção 

de três propostas apenas. 

É preciso que as três sejam válidas. Caso isso não ocorra, a Administração deve repetir o 

convite e convidar mais um interessado, no mínimo, enquanto existirem cadastrados não convidados 
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nas últimas licitações, ressalvadas as hipóteses de limitação de mercado ou manifesto desinteresse 

dos convidados, circunstâncias estas que devem ser justificadas no processo de licitação. 

Em caso não seja alcançado três propostas válidas, é necessário que a administração 

convoque novamente para conseguir obter as respectivas propostas, e assim continuar a realização 

do certame, como bem sedimentou o Tribunal de Contas da União, senão vejamos: 

Súmula 248 TCU 

Não se obtendo o número legal mínimo de três propostas aptas à seleção, na 

licitação sob a modalidade convite, impõe-se a repetição do ato, com a 

convocação de outros possíveis interessados, ressalvadas as hipóteses previstas 

no parágrafo 7º do art. 22 da Lei nº 8.666/1993. 

 

Nesta senda observa-se nos autos que houve a habilitação de três propostas válidas, sendo 

imperiosa a necessidade na continuidade da tramitação do presente feito. 5 
Conforme depreende-se nos autos, os serviços que necessitam de contratação perfizeram o 

valor de R$: 325.132,86 (trezentos e vinte e cinco cento e trinta e dois reais e oitenta e seis 

centavos), conforme orçamentos elaborados pela base de dados oficiais, pelo setor de engenharia do 

Município. 

Conforme consta na ata de julgamento a empresa com a proposta mais vantajosa para a 

administração pública, foi a empresa M. MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELLI, com o valor R$ 

323.887,27 (trezentos e vinte e três mil oitocentos e oitenta e sete reais e vinte sete centavos), ou 

seja dentro do limite legal previsto para a contratação do objeto de serviços de obras e engenharia 

proposto. 

Em razão do acima exposto, destaca-se a possibilidade de se formalizar a contratação nos 

moldes previstos no Art. 62, parágrafo 2º da Lei n° 8666/93, que autoriza, nesse caso, a utilização 

de "outros instrumentos hábeis" (nota de empenho, carta contrato, autorização de fornecimento, 

etc). 

 

Clara está a intenção legislativa em se ter um procedimento licitatório mais simples, capaz 

de buscar celeridade para a administração, e consequentemente afastar o apego as formalidades, 

evitando gastos desnecessários. 
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Em análise ao retromencionado Edital e Anexos, verificamos a sua regularidade jurídico- 

formal, que se apresenta em conformidade com a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 

 

Nesse sentido, com fulcro nas informações constantes do presente processo, 

promovemos o visto no supracitado Edita l e Anexos, consoante os termos do art. 38, parágrafo 

Único da Lei nº 8.666/1993. 

 

4. CONCLUSÃO 

 
Com base na legislação vigente, a contratação pretendida, conforme informação constante 

dos autos, atende aos requisitos legais necessários para que seja realizada contratação proposta. 

 

Pelo exposto e em atendimento ao disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93, 

OPINA-SE pela possibilidade do processo de licitação na modalidade convite, com fulcro no art. 22, 

III, da Lei Federal 8.666/93, prosseguindo o feito em suas fases ulteriores. 6 

É o parecer. Salvo Melhor Juízo. 

 
Da autoridade administrativa superior. 

 
Bonito-Pa, 06 de maio de 2021. 

 

 
 
 
 
 

Cassio Murilo Silveira Castro 

Assessor Jurídico 

Oab.Pa n°: 22.474 
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